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Autorka se v diplomové práci zabývá tématem mediální prezentace katastrofy. Již v samotné anotaci 

práce je hlavní teze velice nezřetelná: „Médiía [sic] a vizuální komunikaci v kontextu umění.“ 

Struktura teoretické části se problematikou zobrazení katastrof v umění a mediální prezentace 

katastrof zabývá však poněkud zeširoka (kapitoly Dnešní doba a společnost, Moderna versus 

postmoderna, Vývoj médií a zrod masové komunikace atd.). Tematika každé z těchto kapitol by 

vydala na samostatnou diplomovou či dizertační práci. V rámci této šíře informací (čtenář je ve 

výkladu veden od jeskynních maleb přes vynález knihtisku, symbolický význam barev po mediální 

prezentaci teroristických útoků) navíc studentka nedostatečně odborně pracuje s metodologií a 

literaturou. V řadě případů jí slouží coby referenční zdroj pro definici pojmu heslo na Wikipedii 

(například hesla o konzumní společnosti, globalizaci, evropské migrační krizi aj.) nebo „vlastní 

zamyšlení“. Při analýze mediálního užívání obrazů se obrací k minimu primární literatury mediálních 

studií – využívá především „úvodů“ do mediálních studií, slovníků mediální komunikace atd. I přes její 

komentář, že se k roli médií staví kriticky, zdůrazňuje také jejich přínos, pokud k nim konzument 

zaujme kritický odstup: „Uvědomila jsem si, že pokud je jedince [sic] mediálně gramotný a dokáže 

sdělení vnímat s kritickým odstupem, pozitivní vlastnosti zdaleka převyšují ty negativní.“ (s. 76) 

Ovšem reflektující a teorií poučený pohled na roli masmédií, stejně jako jasně položená úvodní 

otázka zkoumání a závěrečné shrnutí, v práci bohužel chybí. 

Výtvarná část obsahuje několik fotokoláží a kresbu a malbu reinterpretující Vor medúzy v kontextu 

uprchlické krize. Výtvarný celek působí podobně jako odborná část nejednotně a autorsky velmi 

nepřesvědčivě. Z technické stránky je na montážích vidět nepreciznost propojování jednotlivých 

fotografických vrstev. V rámci didaktické části může být přínosné propojení diskuse o výtvarném 

umění s mediální výchovou, ovšem studentka nechává žákům naprostou volnost při výběru média a 

technik pro zpracování výtvarného úkolu. „Neomezené možnosti ve volbě výtvarné techniky či 

materiálů. Musí se však jednat o proveditelnou formu vzhledem k možnostem.“ (s. 113) Takovýto 

přístup může ústit do kopírování vizuálních klišé, s nimiž pracuje reklama, což se také v řadě prací 

stalo – například tematizace hazardování se zdravím je ztvárněná jako injekční stříkačka naplněná 

předměty symbolizujícími různá zdravotní rizika.   

Otázky k obhajobě:  

Jaká je vaše hlavní teze v teoretické části; jaké mediální teorie či metodologie by mohly tuto tezi podpořit? 

Kteří současní umělci tematizují teroristické útoky či uprchlickou krizi a jakých vizuálních postupů používají?  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

V Praze, dne 4. 1. 2017      Mgr. et MgA. Markéta Magidová 


